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Estatuts i Reglaments

Resolució de 31 de juliol de 1991, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat,
s’inscriuen al Registre d’acadèmies de la Generalitat de Catalunya els Estatuts de l’Acadèmia de Ciències
Veterinàries de Catalunya.
Vistos els Estatuts que s’aprovaren en el Ple extraordinari de data 13 de febrer de 1991, els quals recullen
les determinacions que necessàriament s’hi han d’incorporar d’acord amb el Decret 120/1987, de 9 d’abril; Vist l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre;
el Decret 120/1987, de 9 d’abril, pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix les competències exclusives en matèria d’acadèmies amb la seva seu central a Catalunya; l’Ordre de 7 de desembre de 1987,
per la qual es regula el Registre d’Acadèmies de Catalunya, i el Decret 200/1987, de 28 de maig, sobre
reestructuració del Departament de Justícia; Atès que el text dels Estatuts regula les determinacions
prescrites a l’article 4 del Decret d’Acadèmies, i s’adequa a la legalitat vigent; Atès que aquest expedient
ha estat promogut per persona legitimada, que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts; A proposta del Servei de Registres, Notariat i Entitats Corporatives,
He resolt:
1. Declarar l’adequació a la legalitat dels Estatuts de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
i disposar-ne la inscripció al Registre d’acadèmies de la Generalitat de Catalunya.
2. Disposar que es publiquin els Estatuts esmentats com a annex a aquesta Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 31 de juliol de 1991

Antoni Castella i Riera
Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

Estatuts
TÍTOL 1
Disposicions generals
Article 1. Denominació
L’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, creada
mitjançant Decret 221/1990,
de 3 de setembre (publicat en el
DOGC núm. 1348, de
28.9.1990), de la Generalitat
de Catalunya, és una corporació
de Dret públic, amb plena personalitat i capacitat jurídica
d’obrar per a l’acompliment de
les seves finalitats, que es regeix
per aquests Estatuts i les disposicions legals que li siguin aplicades.

Article 2. Domicili social
El domicili social de l’Acadèmia i la seu central radiquen a
l’avinguda de la República Argentina, núm. 21-25, de la ciutat
de Barcelona. Això no obstant,
i sense que calgui modificar totalment els Estatuts que la regeixen, si la Junta de Govern
ho considera oportú per qualssevol de les exigències nascudes
del mateix desenvolupament de
l’entitat, o per dedicar-se més
intensament a l’estudi i la investigació de les ciències veterinàries, aquesta corporació
podrà establir-ne, com a complementaris del domicili social
citat, altres que tindran el caràcter de filials o de dependèn-

cies annexes, tant a Catalunya,
com fora, sempre que ho comuniqui als efectes administratius oportuns a l’organisme
competent de la Generalitat de
Catalunya.
Article 3. Finalitat de la corporació
Els fins principals de l’Acadèmia són l’estudi i la investigació
de les ciències veterinàries; estimular-ne el foment i desenvolupament a Catalunya;
l’assessorament de la Generalitat de Catalunya i altres organismes públics i privats en
matèries pròpies dels seus respectius objectius, segons el que
estableix l’article 8 del Decret

120/1987, de 9 d’abril, de la
Generalitat de Catalunya; i
promoure l’establiment i desenvolupament de relacions
científiques i culturals amb altres organismes afins, tant nacionals com estrangers.
L’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya restarà
vinculada al Consell de
Col∙legis de Veterinaris de
Catalunya com a alt organisme
professional.
TÍTOL 2
Mitjans institucionals
Article 4. Per assolir les finalitats anteriors, l’Acadèmia es
podrà valer, entre d’altres, dels
mitjans següents:
4.1 Celebrar, en sessions privades i públiques, debats
doctrinals, col∙loquis, exposicions teòriques i pràctiques, cursos monogràfics,
seminaris, conferències i
altres actes anàlegs, que
versin sobre matèries pròpies dels objectius corporatius.
4.2 Elaborar i desenvolupar informes científics, docents i
professionals, realitzats a
iniciativa dels mateixos
acadèmics o a instància
d’entitats públiques o privades, i de particulars.
4.3 Emetre dictàmens o assessoraments acadèmics que li
sol∙licitin.
4.4 Organitzar congressos
sobre ciències veterinàries i
participar en els convocats
per altres institucions.
4.5 Dotar beques d’investigació i premis a treballs publicats o inèdits sobre

temes veterinaris.
4.6 Difondre les activitats de
l’Acadèmia i els estudis patrocinats per ella, a través
de l’edició de llibres i revistes, i recollir antecedents i
materials per al coneixement de la història i de la
bibliografia de les ciències
veterinàries.
4.7 Qualsevol altra activitat
semblant.
TÍTOL 3
Mitjans econòmics
Article 5. Constituiran els
fons de l’Acadèmia:
5.1 Les quotes ordinàries i extraordinàries, i els drets
d’ingrés o expedició de títols o certificats que la
Junta de Govern estableixi,
d’acord amb els pressupostos corporatius.
5.2 Els honoraris que la Junta
de Govern fixi pels dictàmens, informes i assessoraments emesos per
l’Acadèmia a petició d’organismes o corporacions
públiques i a instància o en
benefici d’entitats privades
i de particulars.
5.3 Els productes i les utilitats
que li reportin de les seves
publicacions i activitats.
5.4 Les rendes dels seus béns.
5.5 Les quantitats que se li assignin en els pressupostos
oficials de l’Administració
pública.
5.6 Les consignacions que, a
favor seu, acordi el Consell
General de Col∙legis Oficials de Veterinaris de Catalunya.
5.7 Les aportacions que li con-

cedeixin fundacions, associacions, empreses públiques o privades, i persones
particulars.
5.8 Totes les quantitats que,
per altres conceptes, ingressin a l’Acadèmia.
Article 6. Aplicació dels
fons
L’Acadèmia aplicarà els seus
fons:
6.1 A la impressió de les publicacions que acordi.
6.2 A l’adjudicació de premis
en els concursos que convoqui, i a la donació de les
beques.
6.3 A la remuneració de treballs que, adreçats als fins
primordials de la corporació, cregui necessari o convenient encomanar la
Junta de Govern.
6.4 A les dietes que eventualment s’acordin per l’assistència dels senyors
acadèmics a les sessions, i
per despeses de representació. Quan la Junta de Govern acordi conferir la
representació de l’Entitat a
un senyor acadèmic, per a
una finalitat concreta, quedarà reflectit expressament
mitjançant el degut certificat de l’acta de la junta on
consti l’acord esmentat, i la
quantitat assignada, en
cada cas, per a la dita representació.
6.5 A les remuneracions del
personal, manteniment de
la secretaria i dels locals de
la corporació.
6.6 A les subscripcions a publicacions nacionals i estrangeres, i a l’adquisició de
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llibres i documentació.
6.7 A l’organització i desenvolupament de les sessions
acadèmiques i, en general,
al manteniment i prestació
dels serveis i activitats corporatives.
TÍTOL 4
Organització de l’Acadèmia
Capítol 1
Composició
Article 7. L’Acadèmia estarà
constituïda per:
a) Fins a 50 acadèmics de número. D’aquests, 42 seran
doctors o llicenciats en Veterinàries; 2 en Medicina; 1
en Ciències biològiques; 1 en
Farmàcia; 1 en Dret; 1 enginyer agrònom, i 2 places més
per distribuir segons les circumstàncies concurrents
entre els candidats que resultin més idonis.
b) Fins a 5 acadèmics d’honor.
c) Fins a 150 acadèmics corresponents.
Capítol 2
Acadèmics de número
Article 8. Condicions per
l’elecció
Són condicions necessàries per
ser elegit acadèmic de número:
a) Tenir el grau de doctor o llicenciat en Veterinària, Medicina, Ciències biològiques,
Dret o agràries, o estar titulat acadèmicament en ciències relacionades amb les
veterinàries, de conformitat
amb el que estableix l’apartat
a) de l’article anterior.

b) Haver-se distingit de manera destacada en la pràctica,
investigació i estudi de les
ciències veterinàries, o al seu
servei.
c) Estar domiciliat a Catalunya,
d) Ser proposat per tres acadèmics de número.
Article 9. Declaració i comunicació de vacant
Quan s’esdevingui la vacant
d’un acadèmic de número serà
declarada pel president en la
primera sessió privada que se
celebri, i comunicada oficialment per escrit als senyors acadèmics i al Departament
competent de la Generalitat de
Catalunya. En la mateixa comunicació es declararà oberta
l’elecció del nou acadèmic que
hagi de cobrir la vacant esdevinguda. Si la vacant afecta un
dels vice-presidents, l’esmentada comunicació s’adreçarà,
així mateix, a cadascun del
col∙legis oficials de veterinaris
de Catalunya, perquè procedeixin a indicar, en les seves propostes, el candidat que
proposen per a la seva eventual
elecció com a vice-president.
Aquest candidat haurà de tenir,
necessàriament les condicions
de: estar adscrit a un dels
col∙legis oficials de veterinaris
de Catalunya, i ser ja acadèmic
de número de la corporació
acadèmica.
Article 10. Procediment per
l’elecció
L’elecció del nou acadèmic es
farà de conformitat amb les
normes següents:
10.1 En un termini no superior
a quinze dies des de la de-

claració esmentada en l’article anterior, es podran
presentar, a la Secretaria
de l’Acadèmia, propostes
signades per tres acadèmics de número a favor del
candidat en qui creguin
que hi concorren les condicions estatutàries.
A les propostes s’adjuntarà
una exposició dels mèrits i
historial científic i professional del candidat i d’una
manifestació d’aquest per
la qual es compromet a
ocupar la vacant en el cas
de ser elegit.
10.2 Conclòs el termini de presentació de propostes, el
senyor secretari les traslladarà a la Secció a què correspongui la vacant per tal
que, en el termini de vint
dies, es retornin, amb l’informe corresponent, a la
Junta de Govern, la qual,
al seu torn, les trametrà a
tots els acadèmics perquè
en tinguin coneixement.
10.3 Un mes després de complerts aquests tràmits es
convocarà una sessió privada per tal de procedir,
mitjançant votació secreta
per papereta tancada, a l’elecció del nou acadèmic.
Resultarà elegit el candidat
que obtingui el vot favorable de les dues terceres
parts dels assistents.
Si cap dels candidats proposats obtingués aquest
quòrum se celebrarà en el
mateix acte una segona votació; si en aquesta hi hagués un resultat anàleg,
s’anunciarà de nou la vacant de conformitat amb el
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que disposa l’article 9.
Els acadèmics l’elecció dels
quals sigui aprovada seran
ipsofacto proclamats electes, cosa que es notificarà
tot seguit a ells i a la Generitat de Catalunya.
Article 11. Presa de possessió
Per prendre possessió els acadèmics de número electes presentaran a l’Acadèmia, en el
termini d’un any després d’haver-los estat notificada l’elecció, el discurs de recepció, que
haurà de versar sobre un treball
original relatiu a alguna de les
matèries pròpies de la secció
respectiva. Dictaminat favorablement per aquesta, la Junta
de Govern designarà l’acadèmic
de número que hagi de contestar-lo.
El secretari tindrà cura de la
impressió d’ambdós textos i el
president assenyalarà el dia que
hagi de tenir lloc la recepció solemne consistent en una sessió
pública de l’Acadèmia en el
transcurs de la qual es procedirà a la lectura dels dos discursos i a la imposició de la
medalla acadèmica, amb el lliurament del diploma corresponent.
Article 12. Deures i obligacions
Són deures dels acadèmics de
número els següents: complir
els Estatuts i els acords de la
corporació, emetre informes,
dur a terme comissions i efectuar els treballs científics que
se’ls confiïn, assistir a les sessions i exercir els càrrecs que
l’Acadèmia o la secció que inte-

gren els encomani.
Si deixessin d’assistir, sense
causa justificada, a tots els actes
corporatius durant un any,
seran advertits pel president. I
si l’absència continués durant
un altre any, podran ser donats
de baixa, després d’una segona
advertència, per acord de l’Acadèmia.
Article 13. Drets
Els acadèmics de número gaudiran, a més de les facultats que
se’ls reconeguin en aquests Estatuts, de les prerrogatives següents: veu i vot en les sessions;
eligibilitat per a tots els càrrecs
acadèmics, i usaran en les sessions corporatives solemnes i
en qualsevol acte la medalla
acadèmica.
Article 14. Renúncia
La renúncia a la condició d’acadèmic de número s’haurà de
formular per escrit i serà acceptada en una sessió ordinària que
declararà la vacant produïda.
Els acadèmics de número que
es domiciliïn amb intenció de
permanència, fora del territori
de Catalunya, originaran igualment la vacant del seu lloc; però
si tornessin a Catalunya tindran
dret a recuperar la condició anterior i a ocupar la primera vacant que s’origini.
Capítol 3
Acadèmics d’honor
Article 15. Seran acadèmics
d’honor les personalitats espanyoles o estrangeres a qui l’Acadèmia atorgui aquella distinció
per la rellevància dels seus treballs científics o per la col∙la-

boració destacada que hagin
prestat als fins de l’Acadèmia.
Article 16. Els acadèmics d’honor tindran els drets dels
acadèmics de número, llevat del
de vot, i no estaran afectats per
cap dels seus deures.
Capítol 4
Acadèmics corresponents
Article 17. L’Acadèmia podrà
elegir acadèmics corresponents,
fins a un màxim de cent cinquanta, entre aquells llicenciats
en Veterinària o amb titulació
anàloga que, exercint la professió a Catalunya o a fora, hagin
col∙laborat, de manera reiterada i destacada, amb alguna de
les seccions corporatives, per al
desenvolupament de les finalitats respectives.
Article 18. Els acadèmics corresponents donaran compte a
l’Acadèmia de totes aquelles
comunicacions que creguin
d’interès per als objectius acadèmics; podran assistir a les
sessions de l’Acadèmia, amb
veu però sense vot; utilitzaran
els mitjans d’estudi i investigació de què disposi la corporació
i s’obligaran a complir els Estatuts.
Capítol 5
Disposicions generals
Article 19. L’elecció dels acadèmics d’honor i la dels corresponents s’efectuarà a proposta
de tres acadèmics de número i
requerirà el vot favorable, emès
mitjançant paperetes en sobre
tancat, de la majoria dels acadè-
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mics de número.
Article 20 Els acadèmics podran fer servir aquest títol en
els escrits i les obres que publiquin, amb l’obligació d’expressar-hi la categoria corporativa a
què pertanyen.
Article 21.Tots els acadèmics,
tant els de número com els corresponents i d’honor, assumeixen el deure de lliurar, per
enriquir els fons bibliogràfics i
documentals de la corporació,
un exemplar dels treballs científics o literaris de què siguin
autors o traductors.
Article 22. Els membres de la
corporació faran servir com a
distintiu la medalla acadèmica.
Aquesta ser d’or i, a l’anvers, hi
figurarà l’emblema particular
de la Veterinària; al revers, la
inscripció: ‘Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya‘,
i la qualificació que correspongui: ‘Acadèmic de número, d’honor, corresponent‘. La
medalla es penjarà d’un cordó
de seda de color verd, amb trenat d’or per als acadèmics de
número i d’honor, i sense trenat per als corresponents. L’agulla d’aquest cordó portarà
l’escut de Catalunya. Les medalles seran numerades i propietat
de la corporació, es confeccionaran a costa dels seus recursos
i es retornaran a l’Acadèmia
quan els acadèmics siguin baixa.
Capítol 6
Comissions i seccions acadèmiques
Article 23. Comissions i
membres
L’Acadèmia podrà crear comissions especials permanents o

temporals per estudiar i tramitar matèries determinades.
Aquestes comissions estaran
formades tant per acadèmics
com per altres experts la
col∙laboració dels quals se
sol∙liciti
Article 24. Seccions acadèmiques
Les seccions acadèmiques són
les que s’enumeren, sense caràcter limitatiu, a continuació:
1 Ciències Fonamentals i
Història de la Veterinària.
2 Epizootologia i Zooantroponosi.
3 Salut pública i Higiene alimentària.
4 Tecnologia alimentària.
5 Patologia animal i comparada.
6 Cirurgia.
7 Reproducció animal.
8 Producció animal.
9 Nutrició animal.
10 Animals de companyia.
11 Remugants.
12 Èquids.
13 Porcins.
14 Aus.
15 Conills.
16 Poiquiloterms.
17 Economia.
18 Ecologia i qualitat de vida.
19 Etologia.
20 Art i Cultura.
Article 25. Ordre intern de
les seccions
Cada secció elegirà entre els
acadèmics numeraris que la
composin un president, el qual,
a la vegada, proposarà a la Junta
de Govern de l’entitat la designació d’un secretari de la secció.
Aquests càrrecs tindran una
durada de quatre anys i seran

reelegibles. Es procurarà que la
data de les dites eleccions coincideixi amb la dels càrrecs de la
Junta de Govern de la corporació. La primera renovació afectarà els presidents i secretaris
de les seccions 1 a 10 inclusivament, i la segona als de les seccions 11 a 20, també
inclusivament.
Article 26. Les feines encarregades a l’Acadèmia per entitats
públiques o privades i per particulars, les encomanarà el president de la corporació a la
secció competent; aquesta nomenarà una ponència i l’informe que emeti serà debatut i
aprovat, si s’escau, per la secció.
Qualsevol dels acadèmics que
la integren podrà formular vot
particular, si dissentís de
l’opinió dels seus companys; i
aquest vot particular es trametrà, juntament amb l’informe
avalat per la majoria, a la Presidència de l’Acadèmia, la qual,
en definitiva, resoldrà.
Article 27. Les seccions faran
les reunions necessàries per
exercir les seves funcions. A
més, podran ser
convocades pel president, a petició de la Junta de Govern o
de dos acadèmics.
TÍTOL 5
Òrgans de govern
Capítol 1
Junta directiva
Article 28. Composició i
funcionament
L’Acadèmia tindrà, per dirigirla i regir-la, una Junta de Govern formada per acadèmics de

número i composta pel president, quatre vice-presidents, el
tresorer, el secretari, el vice-secretari, el bibliotecari i fins a
dos vocals.
Els vice-presidents seran proposats per cadascún dels
col∙legis de veterinaris de Catalunya entre col∙legiats que
siguin acadèmics de número,
sota la coordinació del Consell
de Col∙legis de Veterinaris de
Catalunya, fent la comunicació
per escrit a l’Acadèmia.
Tots ells i els altres càrrecs hauran de ser elegits per votació
secreta i per majoria de vots,
en la sessió privada convocada
expressament amb aquesta finalitat, a la qual hauran de
concórrer com a mínim, perquè
l’elecció sigui vàlida, les dues
terceres parts dels acadèmics de
número. La votació s’exercirà
de la forma que estatueix la secció desena de la Llei Orgànica
5/1985, sobre règim electoral
general. La sessió electoral es
convocarà i tindrà lloc el mes
de desembre de cada bienni.
Els acadèmics electes prendran
possessió dels càrrecs en una
sessió pública i solemne que
tindrà lloc la primera quinzena
del mes de gener immediat.
Article 29. President d’honor
La corporació també podrà,
amb el mateix quòrum, nomenar president d’honor la personalitat científica que,
pertanyent-hi o havent-hi pertangut en qualsevol de les categories, hagi contret prou mèrits
científics o corporatius per ferse mereixedor d’aquesta distinció.

Article 30. Drets del president d’honor
El president d’honor tindrà
dret a ocupar una butaca destacada en les sessions públiques.
Podrà assistir a totes les sessions de l’Acadèmia, amb veu,
però sense vot, si no fos numerari. Farà servir una medalla
igual que la d’aquests acadèmics, que podrà quedar de propietat seva; i al revers, hi
figuraran les paraules ‘President d’honor‘.
Article 31. Durada i renovació dels càrrecs
La durada dels càrrecs de la
Junta de Govern serà de quatre
anys i se’n renovarà la meitat
cada dos, tret de reelecció. La
primera renovació afectarà els
vice-presidents tercer i quart, el
vice-secretari, el bibliotecari i el
tresorer. I la segona, el president, els vice-presidents primer
i segon i el secretari. Respecte
dels vocals, un en cada renovació.
Article 32. Càrrec vacant
dins la Junta
En cas de quedar vacant algun
d’aquest càrrecs en qualsevol
època de l’any, la Junta de Governdesignarà qui hagi d’ocupar-lo interinament.
Article 33. Funcions de la
Junta
Les funcions de la Junta de Govern seran:
Dirigir la corporació.
Representar-la en les relacions
externes. Si bé com a regla general aquesta representació la
tindrà el president, a sol∙licitud seva, la Junta podrà delegar

en altres acadèmics o mandataris per a qüestions determinades, atorgant els poders
necessaris.
Fixar les quotes d’ingrés, les ordinàries i les extraordinàries, i
establir els drets d’expedició de
títols, certificats i dictàmens i
documents anàlegs; tot això
dins dels límits pressupostaris.
Elaborar el pressupost anyal de
la corporació i tenir cura que es
compleixi administrativament i
financerament.
Sotmetre’l en cada exercici a
l’examen de l’Acadèmia en la
sessió privada que correspongui.
Pronunciar-se respecte de les
assignacions, subvencions i donatius que es concedeixin a la
corporació.
Acordar, si s’escau, la concessió
de beques i premis, convocar
concursos i planificar els treballs editorials de l’Acadèmia.
Nomenar i fer cessar els empleats de la corporació.
Totes les altres funcions que li
assignin aquests Estatuts.
Tots els acords de la Junta de
Govern es prendran per majoria simple de vots i, en cas
d’empat, el resoldrà el president per vot de qualitat.
Article 34. Atribucions del
president
Seran atribucions del president
de l’Acadèmia:
Presidir els actes acadèmics.
Representar la corporació.
Vetllar perquè es compleixin
els Estatuts i els acords de l’Acadèmia i de la Junta de Govern.
Distribuir les tasques i activitats acadèmiques.
Convocar i dirigir les juntes de
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govern i les sessions ordinàries i
extraordinàries, i autoritzar
amb els vist-i-plau les actes corresponents.
Signar els documents oficials,
públics i privats de la corporació.
Juntament amb el tresorer, intervenir en la tramitació dels
cobraments i pagaments; en l’obertura, disposició o
cancel∙lació dels comptes bancaris de l’Acadèmia, i en l’administració, en general, dels seus
béns i fons.
Autoritzar les credencials per
representar la institució en
congressos, conferències i activitats de naturalesa anàloga.
Adoptar, si calgués, les provisions i mesures urgents per a les
finalitats i actuació de la corporació, de les quals informarà
oportunament l’Acadèmia o la
Junta de Govern, segons els
casos.
Qualssevol altres atribucions
que li corresponguin segons la
legislació o les disposicions
aplicables.
Article 35. Els vice-presidents
Els vice-presidents substituiran, per ordre, el president en
totes les funcions, si s’escau, i
portaran a terme les missions
que se’ls encomanin.
Article 36. El tresorer
El tresorer tindrà a càrrec seu la
recaptació i conservació dels
fons de l’Acadèmia. No donarà
entrada ni sortida a cap quantitat sense que hi hagi una ordre
del president i sense la intervenció del secretari. Amb
aquesta finalitat portarà un llibre del compte diari d’ingressos

i despeses, que liquidarà per
mesos, i l’autoritzarà amb el ‘he
intervingut ‘ del secretari i el
vist-i-plau‘ del president; i un
altre llibre, resum general dels
comptes parcials. Tots dos,
amb els comprovants corresponents, estaran sempre a disposició dels acadèmics de número
que els vulguin examinar. El
tresorer elaborarà cada any un
projecte de pressupost que sotmetrà en primer terme a la
Junta de Govern.
Article 37. El secretari. Seran
obligacions del secretari:
Convocar els acadèmics per a
les sessions a què hagin d’assistir, mitjançant un ofici en què
es consignin els assumptes assenyalats per a l’ordre del dia.
Estendre i autoritzar amb la
seva signatura les actes de les
sessions que l’Acadèmia i la
Junta de Govern celebrin. I
ocupar-se de formalitzar i tenir
cura dels llibres corresponents.
Custodiar els segells i encunys
de la corporació.
Despatxar la correspondència.
Trametre a les seccions i als
acadèmics els assumptes que els
afectin.
Redactar la memòria anual de
les activitats de la corporació,
que es llegirà en la sessió pública que inauguri el curs acadèmic següent.
Expedir certificats i còpies dels
documents que la corporació
acordi.
Entendre de tot el que concerneixi al règim interior i l’ordre
administratiu.
Exercir, finalment, les altres
funcions que li imposin els Estatuts o que li indiqui el president.

Article 38. El vice-secretari
El vice-secretari substituirà el
secretari en totes les funcions,
si s’escau, i portarà a terme les
missions que se li encomanin.
Article 39. El bibliotecari
El bibliotecari s’encarregarà de
la biblioteca de la corporació i
conservarà tots els llibres, revistes, memòries, impresos, enregistraments i vídeos, manuscrits
o materials científics que rebi o
adquireixi l’Acadèmia, com
també els llibres-registre, expedients, dictàmens i altres documents útils que s’hagin enviat
per arxivar-los-hi; i tindrà cura,
en general, del bon funcionament tècnic i administr tiu de
la biblioteca.
Capítol 2
Sessions de l’Acadèmia
Article 40. Tipus de sessions
L’Acadèmia celebrarà sessions
científiques (públiques o privades) i sessions de govern. Unes
i altres, científiques i de govern,
podran ser ordinàries i extraordinàries. Tindran aquest últim
caràcter les que es convoquin al
marge de les programades per a
cada curs acadèmic.
Article 41. Sessions cientíﬁques
Les sessions científiques podran ser públiques i privades.
Per confeccionar el programa
de les sessions científiques ordinàries, cada secció de l’Acadèmia informarà la Junta de
Govern sobre els temes científics que seran objecte de debat i
estudi durant el curs, com

també dels components de les
ponències que els hauran de
preparar.
Article 42. Sessioçns de
govern
Les sessions de govern seran
sempre a porta tancada i hi
concorreran els membres de la
Junta Directiva i aquelles persones que per aquest efecte
hagin estat convocades pel president i que tindran veu però
no vot.
La Junta de Govern serà vàlidament constituïda quan hi concorrin almenys la meitat més u
dels seus components i els seus
acords es prendran per majoria
simple de vots. En cas d’empat,
resoldrà el president.
Aquestes sessions de govern
podran ser ordinàries i extraordinàries i la seva periodicitat
serà la següent:
a) Les sessions de govern ordinàries se celebraran, almenys, un cop l’any.
b) Les extraordinàries: quan ho
cregui oportú el president, la
Junta de Govern a petició
de la meitat més u dels seus
membres o a petició d’un
número de membres no inferior al 10% del total de numeraris i corresponents.
Article 43. Sessions públiques
Tindran necessàriament el caràcter de session públiques:
43.1 L’acte oficial de la inauguració del curs, en el qual el
secretari llegirà la memòria
de les activitats realitzades
durant l’any acadèmic anterior, i el president o l’acadèmic numerari en qui

delegui pronunciarà el discurs d’obertura.
43.2 Les sessions solemnes de
recepció d’acadèmics de
número.
43.3 Els actes de lliurament de
premis adjudicats en els
concursos convocats per
l’acadèmia.
Article 44. Convocatòria de
les sessions
Totes les sessions es convocaran pel president de l’Acadèmia
amb quaranta-vuit hores
d’anticipació com a mínim, indicant a la convocatòria l’Ordre
del dia previst. Si aquests
Estatuts no exigeixen un quòrum especial per a cap dels seus
punts, aquests seran aprovats
si hi voten a favor la majoria
dels acadèmics presents.
TÍTOL 6
Publicacions i concursos
Article 45. Publicacions
La corporació publicarà obligatòriament els discursos inaugurals dels cursos acadèmics; els
d’ingrés i recepció dels membres nous i la memòria anual de
les activitats corporatives.
Podrà acordar també que s’editin els treballs i estudis duts a
terme, els dictàmens emesos,
les conferències pronunciades i
els cursos fets, les actes i les comunicacions dels congressos
organitzats per ella, i les altres
monografies o revistes que consideri oportunes, com també
les obres premiades en els concursos convocats per l’Acadèmia.
Article 46. Concursos
La corporació podrà convocar

concursos nacionals i internacionals per premiar estudis i
investigacions que versin sobre
les Ciències veterinàries, en general, o sobre temes concrets,
en particular. Per a això, cada
secció determinarà, per torn rigorós, el tema i les altres
condicions del concurs. Si
algun particular oferís fons a
l’Acadèmia amb aquesta finalitat,
aquesta, d’acord amb el patrocinador, marcarà i delimitarà
les condicions de l’adjudicació.
TÍTOL 7
Reforma dels Estatuts
Article 47. A proposta de la
Junta de Govern i per acord de
la majoria dels acadèmics de
número que integrin la corporació, es podran promulgar reglaments generals o especials
que despleguin el contingut
d’aquests Estatuts, però sense
variar-ne substancialment l’esperit.
Amb les mateixes formalitats,
es procedirà a les eventuals reformes estatutàries.
TÍTOL 8
Extinció de l’Acadèmia
Article 48. Si bé l’Acadèmia té
la naturalesa d’entitat permanent, en el supòsit que es procedís a extingir-la, els seus béns,
drets i accions passaran a pertànyer a una institució científica veterinària designada per la
Generalitat de Catalunya.
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L’Assemblea General Ordinària de l’Acadèmia de Ciències Veterniàries de Catalunya celebrada
el dia 12 de novembre de 2003 va acordar desenvolupar el reglament que cobreixi els punts bàsics
i que complimenti també aspectes de tipus operatiu descrits als vigents estatuts de l’Acadèmia de
Ciències Veterniàries de Catalunya (Decret 221/1990 de 3 de setembre DOGC núm.1348 de 28
de setembre de 1990).

Reglament intern
Article 1. De les modalitats
de vot
Tots els Acadèmics Numeraris
tenen dret de vot en les sessions tant ordinàries com extraordinàries del Ple, per mitjà
d’alguna d’aquestes dues modalitats :
a) Dret de vot personal, en presència, assistint a la sessió del
Ple.
b) Vot per correu.
La possibilitat de vot per correu
no es pot exercir en dues sessions consecutives ni, en tot cas,
més de dues vegades en el mateix any natural.
Les votacions seran secretes o
nominals.
Les primeres s’adoptaran sempre que no es disposi o es sol·liciti nominal, i a la pregunta del
President sobre l’aprovació o
no, aixecaran la mà en primer
lloc, els Acadèmics que l’aprovin, després els que s’hi oposin i
fi nalment els que s’abstinguin.
El Secretari General farà el recompte que manifestarà i farà
constar a l’acta de la sessió.
Article 2. Elecció nous acadèmics
Per l’ elecció de nous Acadèmics s’admetran en la primera
votació els vots per correu que
compleixin el requisits i que
comptabilitzaran junt amb els
vots dels Acadèmics Numeraris
presents.
Seran escollits en primera vota-

ció aquells candidats que una
vegada fet l’escrutini obtinguin les dues terceres parts dels
vots emesos.
En segona votació no es tindran en compte el vots per correu i seran escollits aquell o
aquells candidats que obtinguin
la meitat més un dels vots dels
Acadèmics Numeraris presents.
En cas d’empat o quan cap dels
candidats obtingui la majoria
requerida, es farà una tercera
votació, de la que resultarà escollit el o els candidats amb
major nombre de vots sempre
que com a mínim hagin obtinguts la meitat dels vots del Acadèmics presents.
En cas de no elecció es declararà vacant.
Article 3. Ingrés de nous
acadèmics electes
En la presentació de candidats
a acadèmics electes s’inclourà
una presentació breu de cada
candidat d’una durada de cinc
minuts que controlarà el secretari. La presentació la farà un
del tres acadèmics que recolzen
la candidatura. En aquesta breu
presentació s’inclourà
les dades professionals més rellevants i les opinions sobre valors tant personals com humans
que facin del candidat un professional íntegre. L’ordre de
presentació, si fos més d’un,
serà alfabèticament.
Com fi gura en els actuals Esta-

tuts de l’ACVC el termini de
presentació del discurs d’entrada és d’un any natural. Es
podrà concedir una pròrroga de
sis mesos permesa per part de
la Junta de Govern prèvia
sol·licitud argumentada del acadèmic electe. La segona pròrroga serà concedida per part
del Ple i de manera majoritària.
Article 4. Discurs de recepció
El discurs de recepció serà facilitat en suport magnètic o format paper a la Secretaria
General de l’Acadèmia de
Ciències Veterinàries de Catalunya al menys un mes abans de
la data de pressa de possessió
així com la contestació de l’acadèmic elegit per tal de donar
resposta en nom de l’ACVC i
d’aquesta manera poder complir amb l’article 11 dels actuals
estatuts.
Les vacants produïdes per decés
no es declararan fi ns després
de la sessió necrològica celebrada en recordança i homenatge a l’acadèmic finat.
Aquesta sessió necrològica es
realitzarà no més enllà de sis
mesos del seu decés. Es designarà per part de la Junta de
Govern a un o més acadèmics
més afí o afi ns al difunt per
amistat i coneixement, per que
s’encarreguin de la necrològica,
per a la que es convocarà una
sessió pública extraordinària.
Es convidarà a tots els acadèmics i especialment als familiars més.

Aquests actes tindran preferència en la Revista anual de
l’ACVC on quedarà palès la
biografia de l’acadèmic finat.
Article 5. Sobre aspectes
de protocol i costums
5.1 Indumentària
A les sessions solemnes, es
recomana dur vestit fosc
amb corbata i la medalla de
l’ACVC com acadèmic numerari, a part d’altres condecoracions i mèrits d’índole
científica. Pel que fa a les
senyores numeràries el seu
vestit anirà d’acord amb la
solemnitat de les sessions.
5.2 Cerimonial de les sessions
públiques i solemnes
A. De la recepció d’acadèmics
electes.
- Lectura per part del Secretari General, a sol·licitud del
President, de l’extracte de
l’acta de la Junta General en
que fou elegit l’acadèmic
electe corresponent.
- Introducció del recipiendari
a la sala d’actes, també a petició del President, pels dos
padrins que ell haurà elegit
lliurement entre els acadèmics numeraris. En accedir
la terna a la sala serà rebuda
dempeus per tots els assistents a l’acte.
- Els padrins, un a cada costat
del recipiendari, l’acompanyaran fins al davant de la
presidència i la saludaran,
com a representant de l’Acadèmia, amb un acatament.
- Corresponent a la salutació,
el President atorgarà la
vènia al recipiendari perquè
ocupi l’escó corresponent i
llegeixi el seu discurs d’ingrés, prèviament aprovat
per part de la Junta de Go-

vern de l’ACVC. El discurs
d’entrada com la resposta es
podran imprimir abans de la
sessió a petició del recipiendari i sota l’aprovació de la
Junta de Govern.
- Un cop acabada la lectura
d’ingrés, el President atorgarà la vènia a l’acadèmic
designat per que ocupi
l’escó corresponent i llegeixi
el discurs de resposta. Acabarà el seu discurs sol·licitant al President la
imposició de la medalla i el
lliurament del títol d’acadèmic numerari recipiendari.
- Efectuats la imposició i el
lliurament esmentats el
President donarà la benvinguda al nou acadèmic numerari de l’ACVC, agrairà
l’assistència al públic present a l’acte i clourà la sessió.
- Aquesta normativa cerimonial serà lliurada al recipiendari i padrins per tal
d’observar-la, pel manteniment de la solemnitat d’aquest acte acadèmic i del
protocol de la nostra Institució.
Les biografies dels nous acadèmics quedaran publicades
en la Revista de l‘ACVC següent a la data del seu ingrés.
5.3 Protocol Presidencial
Quan assisteixi, en una sessió pública el Molt Honorable President de la
Generalitat de Catalunya li
pertocarà presidir l’acte acadèmic, amb el President de
l’ACVC a la dreta. En qualsevol cas pertocarà al President, o en el seu defecte al
Vicepresident de més antiguitat i, en defecte d’ambdós, a l’Acadèmic d’Honor

de major antiguitat o acadèmic més antic en data d’entrada a l’ACVC, entre els
presents a l’acte.
Qualsevol càrrec institucional que comuniqui la seva
assistència a les sessions públiques de l’ACVC rebrà
per part de la Junta de Govern un lloc diferencial a la
taula presidencial.
Article 6. Del bibliotecari
El bibliotecari procurarà que
tots els acadèmics aportin les
seves publicacions a l‘Acadèmia
per tal d’enriquir el fons de la
biblioteca i que actualitzin periòdicament i com a màxim
cada cinc anys el seu currículum. Aquest currículum s’inclourà a la base de dades
d’acadèmics que gestionarà el
mateix bibliotecari i que també
s’haurà d’actualitzar per part
dels molts il·lustres acadèmics.
Article 7. Aspectes complementaris en la composició
de la Junta de Govern
7.1 Tots els acadèmics de número poden ser candidats.
Deuran presentar candidatures individuals o bé conjuntes per als càrrecs
vacants.
7.2 Cada candidat individual
podrà defensar el seu programa moments abans de
les votacions. De ser conjuntes les candidatures, és
el President, tant si es aspirant, com si es torna a presentar qui proposarà el seu
programa i farà la presentació de la resta de membres.
7.3 La votació serà secreta i per
majoria de vots com reflexa
l’article 28 dels estatuts. En
la papereta amb la llista de
càrrecs, s’escriu el nom del
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candidat preferit si la candidatura es individual. Si la
candidatura es conjunta
només s’escriurà el nom del
President.
S’explicarà abans als assistents el nombre de vacants
i el sistema de votació.
7.4 En el cas de que només es
presentés una sola candidatura tant conjunta com individual, aquesta deurà ser
aprovada per l’assemblea i
així es deixarà constància a
l’acta de la Junta General.
Si haguessin vacants en el
moment de la elecció s’aplicarà el punt 6.1.
7.5 S’aplicarà el article sobre
modalitats de vot del actual
reglament
Article 8. Modiﬁcació del
Reglament
La modificació de l’actual reglament es podrà escometre per
iniciativa de la Junta de Govern
o d’almenys dotze acadèmics de
número. La modificació del reglament acordada per la Junta
de Govern la podrà encarregar
a un o més acadèmics formant
Comissió d’Estudi i desenvolupament.
Per la seva aprovació serà necessari la meitat més un dels
vots dels acadèmics presents.
La modificació dels estatuts
que afecti a qualsevol article del
reglament, obligarà a la seva
immediata adaptació.
Article 9. Final
Se’n lliurarà còpia del Reglament a tots els Acadèmics i
s’enviarà un altre a la Conselleria de Justícia de la Generalitat
de Catalunya.
Els Acadèmics electes rebran
una còpia tant dels estatuts
com del Reglament intern en el
moment de la seva elecció.

Per tal de facilitar l’operativitat
de les sessions oficials acadèmiques l’ordre del dia serà aprovat
o modificat en el moment de
iniciar les assemblees ordinàries
i extraordinàries i com primer
punt del dia.
La Assemblea establerta en les
sessions de l’ACVC son sobiranes i democràtiques. Qualsevol
aspecte considerat com a urgent i que afavorís tant els objectius de l’ACVC com de la
Veterinària Catalana podrà ser
aprovat per unanimitat i en ple
acord amb el President de l’Acadèmia..

